
اسم الطالبرقم الجلوس

ابانوب شحات فرج هللا فرج10001

.ابتسام اسحق صالح اجريس10002

ابراهيم ابو الوفا ابراهيم االعرج10003

ابراهيم احمد كامل احمد10004

ن ابراهيم احمد الفقى10005 ابراهيم امي 

ابراهيم زهي  عبد المنصف موىس10006

ابراهيم سعد فتحي الشاعر10007

ابراهيم محمد ابراهيم محمود السيد10008

احمد ابراهيم رسور السيد رسور10009

احمد ابراهيم سعد محمد خنيسه10010

احمد احمد شعبان راشد10011

10012
ن
ي احمد بسيون

ن
احمد اسامة بسيون

احمد اسامة كمال الدين محمد عبدالعليم10013

احمد اسامة محمود كامل مهدي10014

احمد السعيد عبدالفتاح علي حسن10015

احمد السعيد عبداللطيف شحاتة محمد10016

وك عل رشوان10017 احمد السيد عوض مير

ن10018 احمد السيد محمود محمود حسي 

ي10019 احمد ايمن السيد حرنر

احمد جابر عبدالفضيل عبدالعاىط حسن10020

ن سالم محمد10021 احمد جالل حسي 

احمد جمال ابراهيم يوسف10022

احمد حامد حامد ابراهيم سعد10023

احمد حسن حمدي الخرادلي10024

ن عبدالصادق عبدالدايم ترىك10025 احمد حسي 

احمد حمدى سعد احمد ناجر10026

احمد رجب خليل ابوالفضل10027

احمد رمزى عل محمد عبدالغفار10028

احمد رمضان رمضان سيد احمد نجم10029

احمد ساىم صابر ابو زيد10030

احمد سعيد كمال محمود10031

احمد سالمة عوض احمد سعيد10032

يف سمي  سالم عبدالعاىط10033 احمد رسر

احمد شعيب ابراهيم ادريس يادم10034

 السيد ابو زيد10035
ى
احمد شوق

ى زايد عبدالمجيد عيىس10036 احمد صير

احمد عادل عبدالفتاح محمد خليل10037

احمد عادل محمد علي عبدالعظيم10038

احمد عبدالحميد محمد الحصاوى10039

احمد عبدالرحيم ابو المجد عبدالرحيم عثمان10040

احمد عبدالستار ادريس حامد10041

احمد عبدالعزيز عل عبدالجواد ابوخليفه10042

ن البدرى10043 احمد عبدالفتاح حسن حسي 

احمد عبدالمنعم عطية عبداللطيف ابوسمره10044

10045
ن
احمد عصام احمد الدلجمون

ي االشقر10046
ى
احمد عصام الدين محمد شوق



احمد عصام السيد  محمود ابو النجاه10047

احمد عصام عبدالكريم الفوى10048

احمد عالء الدين محمد السعيد الغول10049

احمد عل عبدالحميد محمود ابو طالب10050

احمد عل يوسف محمد هويدى10051

احمد علي عبدالجواد عبدالحليم ابو غالي10052

احمد فتح محمد رضا10053

احمد مجدى احمد عبدالرحمن الديب10054

ي10055 احمد مجدي محمود محمد شلبر

احمد محمد احمد السيىس ابو الحسن10056

احمد محمد احمد بدر خليف10057

احمد محمد احمد عبداللطيف احمد10058

احمد محمد بىه الدين الرديبن10059

ن رشوان الشورى10060 احمد محمد دمي 

احمد محمد عبدالقادر عبدالمعطي الهوارى10061

احمد محمد عبدالهادى عبدالعال الطويل10062

ي10063
بيبن احمد محمد عل احمد الشر

احمد محمد فريد دومه10064

احمد محمد محروس ضيف هللا حمد10065

احمد محمد محمود السيد محمود10066

ن10067 احمد محمود عبدالقادر حسي 

احمد محمود كمال محالب10068

ي عبدهللا10069
ن
احمد مختار بسيون

احمد مسعد احمد عل محمد عبدهللا10070

احمد مصطقن محمود لبيب10071

احمد هشام صابر منصور10072

احمد وحيد ابراهيم كحيل10073

احمد يارس صالح كسبة10074

يف10075 احمد يارس محمد السيد مصطقن الشر

احمد يح همام محمد محمود همام10076

ادهم اسامة حسن احمد فراج10077

 عادل عبدالمسيح طياب10078
ن
ارسان

ي10079
اروى يارس عل عبدالغبن

اسامة انور شحاتة عبدالعال الطويل10080

ي عبدالحميد10081 اسامة خالد حسب النبر

ي حامد غالب10082
اسامة عبدالغبن

اسامة ماهر مؤمن احمد رفاىع10083

ف عبدالمنعم محمد الشناوى10084 ارساء ارسر

ارساء حسبن محمود حسيبن االبياوى10085

ارساء حسبن مصطقن جاد10086

ن جمعة ادريس فرج10087 ارساء حسي 

ارساء حمدي عبدالغفار محمد راجح10088

ارساء خالد عل عبدالسالم شمخ10089

ارساء رافت محمد عبدالمقصود10090

ارساء زكريا مصطقن ابو ورك10091

ارساء عادل عبدالكريم عبدالعزيز الخول10092

ارساء عبدالجليل عبدالحميد عبدالمقصود10093



ارساء محمد السيد عبدالموجود الساىعي10094

قاوى10095 ارساء محمد سعد الشر

ارساء محمد فتح عبدهللا المنياوى10096

ارساء محمد محمد محمود خفاجر10097

ارساء محمود بخاطرة محمد سيداحمد اسماعيل10098

ارساء محمود عبدالسالم سليمان مصطقن10099

ارساء مصطقن عمر عبدالمجيد عفش10100

اسالم اسامة سعد ابراهيم محمد10101

اسالم عبدالعزيز عبدالحميد عبدالمنعم الشحات10102

10103
ن
اسماء احمد فاروق عبدالحليم بسيون

ف رشاد السيد10104 اسماء ارسر

اسماء جمال سعد بيوىمي عبدالال10105

ن عوض هللا محمد فتح10106 اسماء حسي 

اسماء خالد محمد السعيد سويسه10107

10108
ن
اسماء شعبان عبدالعزيز حسن السالمون

اسماء عاطف محمد ايوب محمد10109

اسماء عبدالستار عبدالعزيز محمد رجب10110

 زنقي 10111
ن
اسماء عماد ابراهيم الصاق

ي10112 اسماء مح عبدالخالق الحلوجر

اسماء نرصالدين احمد احمد النجار10113

معادلة-اسماعيل حمادة اسماعيل جويدة10114

اصالة خالد محمد الجزار10115

اصالة سعد سعداوى ضيف بريك10116

االء احمد محمد عبدالمنعم عرفة10117

ف حامد رمضان الباجورى10118 االء ارسر

االء الشحات رجب السيد جمعة شحاته10119

االء حسن محمد عبدالعاىط السنهورى10120

االء عبدالهادي محمد عوض رسالن10121

االء عل عل عمر ابو حشيش10122

ي علي نارص10123
االء محمد عبدالغبن

االء محمد محمد محمود ابو سعيد10124

االء مدحت محمد مراد محمد سليمان10125

السيد محمد ابراهيم يوسف عل10126

الشيماء عل عبدهللا حسن مرىس10127

امال احمد عبدربة محمد اسماعيل10128

ن10129  محمد عل خليل حسي 
ن
امان

 محمود عبداللطيف عبدالغبن10130
ن
امان

معادلة-امنية رمضان محمد الشيخ10131

امنية عزىم النبوى محروس السيد10132

امنية عالء الدين محمد زاهر عاشور10133

امنية محمد سعد دياب محمد10134

امنية هشام عبدالكريم  عل عبدالجواد طبلية10135

امي  عرفة فاروق  عبدة شحاته10136

ف يحي حرحش10137 ة ارسر امي 

ة ايمن زكريا كشك10138 امي 

ة خالد مصطقن سليم محمد10139 امي 

ة خميس محروس مرىس ابو زهرة10140 امي 



ة سعدهللا جمعة السيد10141 امي 

ة عادل محمد عبدالغبن10142 امي 

ة عزت محمد عبدالصمد عبدالرحمن10143 امي 

ة كمال عبدالعاىط خيمر10144 امي 

ي فتحي عبداللطيف10145
امينة لطقن

انجيل صبحي عبدالسيد عطا هللا عبدالمسيح10146

انجيل عوض رياض رزق10147

10148
ى
ق انجيال جوزيف صادق راتب مشر

انس عبدالرؤوف عبدالعليم حسن عالء الدين10149

انور رمضان انور عطية ابونعمه10150

اياد محمد احمد عبدالغبن حماد10151

 محمد10152
ن
اية ابراهيم سعيد علوان

اية ابراهيم عبداللطيف ابراهيم الكمنحر10153

ف فتح عبدالحميد جاد هللا10154 اية ارسر

اىك منصور الغرباوى10155 اية السيد رسر

وك10156 اية انور محمد مير

اية ايمن عزىم محمد الحناوى10157

اية خميس سعد محمد البدوى10158

اية سعد ابراهيم ابراهيم الشالوى10159

اية سعد محمدعبدربة دميس10160

اية سعيد ظريف تمام عل10161

اية صالح حسبو احمد عبدالهادي10162

اية عماد عبد المقصود الحداد10163

اية محمد توفيق جوده10164

اية مني  ذىكي هندى10165

اية هشام فوزى دياب10166

ن محمد المغربل10167 ن امي  اييى

ايمان اسامة عبدالعال محمد عبدالعال10168

ايمان اسماعيل عل الجمىس10169

ف محمود محمد10170 ايمان ارسر

ايمان ايمن عيد عز الدين السماج10171

ايمان بالل حامد عيسوي موىس النحال10172

ايمان داود محمد داود مسعود10173

 نبية محمد محمود صالح10174
ى
ايمان رجان

ايمان رجب محمد طلبة محمد10175

ايمان طاهر كامل فرج محمد10176

ايمان طة محمود عيىس10177

ايمان طه عمر فتح هللا الجندى10178

ايمان عطية سعد عبدالسالم بلتاجر10179

ايمان عل طلبة عيىس10180

ايمان فاروق السباىع حامد سيد احمد10181

ايمان محمد منصور محمد منصور10182

ايمان منصور محمود  عبدالمجيد عبدالال10183

ي ممدوح ابراهيم سليمان غازي10184
ن
ايمان هان

ي سالمة10185
ى
ايمن هشام شوق

ي10186 يف البحي  ايهاب رمضان ابراهيم رسر

باىه سعد الباىه حسن10187



بسمة السيد محمد سعد بدوى10188

بسمة جمال فتح  محمد درباله10189

بسمة فايز انور ابراهيم منصور10190

ي قرقوره10191 بسنت حمدي عبدالنبر

بسنت عل عبدالرحمن محمد جاب هللا10192

بسنت وائل فهىم عل الغراوى10193

ن10194  حسني 
ن
بالل احمد ابرهيم بسيون

ن10195 ن ايهاب عبدالمنعم حسي  جاسمي 

ى جمعة خليل10196 جهاد جمعة صير

جهاد عادل محمد ابراهيم عبدالمطلب10197

جهاد عل رمضان سالم10198

جهاد مصطقن محمود خليل عبدالغفار10199

حاتم احمد رجب احمد محمد بلح10200

حاتم عبدالرازق رضوان عبدالهادي10201

حازم السيد عوض محمود قبودان10202

حازم عبدالهادى فتح راشد10203

ن محمد الشوربحر10204 حازم محمد عبدالحليم امي 

حازم يوسف محمد يوسف  الجنادى10205

حبيبة حمدي فتحي محمد ابراهيم هديب10206

حبيبة محمد نونر ادريس10207

حسام ابراهيم محمد محمد ابراهيم منصور10208

حسام حسن انور احمد سعيد10209

حسام حسن محمد فرج10210

حسام صبحي السيد رمضان جاد10211

ن10212 حسام عبدالمنعم عبدالجليل ياسي 

 خي  هللا10213
ن
حسام ماهر محمد الحصاق

حسام مصطقن مرىس عبداللهغريب10214

حسام نزية سعيد محمد10215

حسن احمد حسن احمد هاللي10216

ي10217
ن
حسن عل حسن محمد البسيون

ء حسن محمد العتال10218
ن
حسن هان

اره10219 ن رسر ن عل عبدالتواب حسي  حسي 

حماس حسن عبدالمالك عرفات10220

حمدى عماد حمدى سعد10221

ن الهلباوى10222 حميدة مصطقن عل حسي 

 عبدالجليل عبدالفضيل10223
ى
حنان دسوق

حور عاطف محمد الشج10224

خالد سعداوى مصطقن محمد محمود10225

خالد عرب السيد البستاوي10226

ف احمد المرل10227 خلود ارسر

خلود محمد صالح الدين محمد سيد احمد الماج10228

دعاء طاهر محمود نرص محمود10229

دعاء عيد رمضان عبدالعزيز10230

ي10231
دميانة عايد جادالرب حبىسر

دنيا مجدى محمود عبدالفتاح ابوعيشه10232

دنيا محمد احمد محمد سليم10233

دنيا هشام كامل فراج10234



دينا ايمن عمر فتح اللهابو شديدة10235

دينا سعيد اسماعيل عبداللطيف الراىع10236

دينا عوض عبدالحليم عماره10237

دينا نارص عطاللهمحمد الجزار10238

دينا هشام سعد عاشور زنقي 10239

رانيا جرجس فتح سند موىس10240

رانيا نزية عبدالمجيد عبدالعزيز شلبر10241

رجاء نبيل سعيد موىسي10242

رحاب احمد محمد عباس محمد10243

 عبدهللا10244
ن
رحاب يوسف يوسف بسيون

رحمة عليوة عبداللطيف احمد الفقى10245

رحمة محمد السيد مصطقن10246

ردينة احمد سليمان حامد الغنيىم10247

رشاد محمد رشاد عمران10248

رضوي نرص زينهم عبدالمجيد فراج10249

قاوى10250 رغدة اكرم انور الشر

رفيدة ابراهيم ابراهيم كنان10251

رفيع عنيى معوض محمد الناقة10252

رنا ابراهيم محمد ابراهيم البسوىمي10253

رناد عبدالعزيز غنيم الجاويش10254

روان احمد سعيد عبدالقادر فياله10255

روان احمد شعبان  عل عاىص10256

روان جالل عبدالحميد جاداللهالبنا10257

ن عبداللطيف10258 روان حسام حسي 

روان سامح قبارى محمد10259

روان طارق محمد فليفل10260

روان مجد الدين السيد محمد مخيمر10261

روان محمد مجدى عبدالعزيزاحمد العطار10262

روان محمد محمود محمد عبدالعال10263

روان يارس زىك يوسف البلح10264

روان يارس محمد عبدالعليم الطباخ10265

رودينا ايمن سالم سالم مصطقن10266

رودينة حمدي عبدالستار عبداللهالجبال10267

روال سعيد موىس السيد عيد التماىمي10268

ف ابراهيم محمود10269 روهندا ارسر

ريم خالد عبدالغبن احمد ابو الفضل10270

ريم عماد احمد حسن خرصن10271

ريم محمد احمد محمد عبدالرحمن10272

دان10273 ريم محمد اسماعيل الير

ري  هام اسماعيل محمد نبية دحيدح10274

ري  هام شندى رزق شندى شميس10275

زغلول زغلول فهىم مسعود هندى10276

زياد اسالم سعدمحمد البسوىم10277

زياد عادل فوزى جمال الدين10278

زياد عبدهللا حسن عبدالرازق10279

زياد محروس عبدالعزيز راىصن10280

زياد محمد عبدالرؤوف عبدالفتاح10281



زياد نارص مح الدين محمد يوسف10282

زياد يوسف محمد عبدهللا10283

زينة عمرو فتح زويل10284

سارة ابراهيم مرىصن عبدالفتاح10285

سارة احمد محمد حجر10286

سارة حمدى محمد فرج10287

نونر10288
سارة صبح محمد الشر

سارة صالح محمد السيد10289

سارة عاطف محمود صقر10290

سارة عبدالجواد عبدالمقصود السيد درويش10291

ن يونس10292 سارة عبدالفتاح حسي 

سارة عبدالونيس مفتاح عبدالونيس10293

ي10294
سارة عزت عبدالعاىطي سليمان القاىصن

معادلة-سارة محمد فضل محمود ابو يوسف10295

هللا10296 سارة نبيل صالح الدين خي 

سالم عل سالم عل سالم10297

سالم محمد سالم السيد تعلب10298

سعاد راشد راشد حراز10299

سعاد عبدالحميد عبدالمنعم عبدالحميد درغام10300

سعيد حسن شعبان محمدالبدوى10301

ي10302
ن
سلىم السعيد عبدالحميد  محمد المواق

ي10303
ن
سلىم خالد محمد فتح القبان

سلىم سعيد حسن محمد ابو الفتح10304

سلىم كمال عبدالحليم محمد محمد10305

سلىم محمد السيد محمد كرار10306

وك السيد السيد ابو خشبه10307 سلوى هنداوى مير

سما طارق ابراهيم الحلفاوى10308

10309
ن
سما محمد حمدى المنوق

سماءاحمد سعيد رجب10310

سماح ابراهيم ممدوح يوسف سعد10311

سمر محمد معفن قاسم10312

سمر نارص صالح عبدالحفيظ طوسون10313

سميحة منصور عبدالعزيز جاد10314

سمي  عبدالفتاح عبدالعاىط اسماعيل السعداوى10315

سهيلة ابراهيم حسن سماط10316

سهيلة احمد احمد محمد ابوعبدهللا10317

سهيلة جمعة مختار محمد يوسف الديب10318

سهيلة حازم خليل العسكرى10319

ن محمود محمد ابوخشبه10320 سهيلة حسي 

سهيلة سليم محمد عبدالعاىط سليم10321

ى شعبان السيد10322 سهيلة صير

ن غزالن10323 سهيلة محمود حسي 

سونة محمد مسعود محروس ابو طايش10324

شدوة عبدالجواد محمد عبدالحميد المحىص10325

يف عالء احمد اسماعيل الشناوى10326 رسر

يف عمرو فتح محمد عيد10327 رسر

ين رضا محمد عبدالحميد محمود رمضان10328 رسر



وك10329  الظاهر رسالن مير
ين مصطقن رسر

شهد رافت جابر البلشاىسر10330

شهد هشام عاطف محمد حبيىسر10331

10332
ن
شيماء ابراهيم عبدالرؤف البتانون

شيماء شعبان اسماعيل بركات10333

شيماء ماجد عبدالسالم احمد عكاشة10334

شيماء محمد  السعيد محمد صالح بشي 10335

صوفيا جورج منصور غطاس جرجس10336

طارق احمد محمد  محمد صالح10337

ي النمر10338
طة سالمة عبدالمنعم عفيقن

عبد الرحمن حسن مصطقن معوض شيىم10339

معادلة- عبد الرحمن عبد الخالق عبد الرحمن يونس10340

عبد الرحمن محمود عبد المعط ابراهيم زيان10341

معادلة- عبد الرحمن محمود محمود خليل الشيخ10342

عبدالحليم عوض عبدالحليم دانش صميده10343

عبدالحميد مصطقن عبدالحميد الشباىس10344

عبدالرؤف محمد عبدالرؤف سليم10345

عبدالرحمن ابراهيم مسعود عبدالوهاب بظاظو10346

عبدالرحمن احمد عزوز رخا10347

ف شحاتة احمد سالمه10348 عبدالرحمن ارسر

 ابوالمعاىط ابراهيم10349
ى
عبدالرحمن ايهاب الدسوق

عبدالرحمن ايهاب ممدوح محمود عبدالمجيد10350

عبدالرحمن خالد حمدون خليفة احمد10351

عبدالرحمن سامح عادل السيد الهابط10352

عبدالرحمن عبداللهابراهيم دعبيس10353

عبدالرحمن محمد ابراهيم احمد سالم10354

 محمد المنصورى10355
ن
عبدالرحمن محمد الحصاق

عبدالرحمن محمد عبدالستار محمد الكفراوى10356

ن صالح10357 عبدالرحمن محمد فؤاد حسي 

يل10358 عبدالرحمن محمد فتح عبداللطيف جير

ي قضيب10359
عبدالرحمن محمد لطقن

عبدالسالم ابراهيم مصطقن حسن شال10360

عبدالفتاح يشى عبدالفتاح حسن باشا10361

ن10362  مح الدين عبدالمنعم حسي 
ن
عبدهللا الصاق

عبدهللا جمال عبداللهعبدالسالم10363

عبدهللا سمي  محمود عبدالمجيد شهاوى10364

عبدهللا محمد عبدالكريم ابو بكر عبدالسالم الشهاوي10365

عبدهللا محمد محمد راشد االشقر10366

عبدهللا محمد موىس ابراهيم نصار10367

عبدهللا هارون السيد رضوان غانم10368

وك العلقاىمي10369 عبدالمجيد ايش عبدالمجيد مير

ى عبدالحميد خضي 10370 عبدالمنصف صير

عبيد ساىم عبيد شاور10371

عبي  عالء حمدى ابومحمود10372

عبي  عوض محمد عوض شكر10373

عز الدين رساج الدين محمود سارى10374

عصام رفيق سعد خليل النجار10375



عصام محمد سالم كامل الحنتوىسر10376

عال مدحت عبدالحميد محمود سيد احمد10377

ن10378 عالء احمد عبدالحليم حامد ابو الحسي 

عالء محمد عبدالزين عبداللهحميدة10379

10380
ن
عل طالل سالم اللقان

عل محمد عل بطيشه10381

علي عصام سعد عبدالعزيز الخولي10382

علياء ساىم سعد محمود قمره10383

علياء عيد عبدالوهاب حجاج يوسف10384

علياء محمود محمد عوض10385

ي كتات10386
عماد حمدي مصطقن

معادلة- عمر اسامه السيد طه محمد 10387

ف محمد حسن عثمان10388 عمر ارسر

عمر رزق رشاد عبدالرؤف ابراهيم10389

عمر محمد عبدالمنعم عبدالحميد10390

عمرو السيد السيد محمد حماد10391

عمرو رجب محمد طمان10392

عمرو زكريا السيد بطيشه10393

ف محمد عبدالعال ابو بكر10394 عمرو رسر

عمرو هشام زكريا عبدالعال10395

عوض ابراهيم عوض ابراهيم محمد10396

غادة ابراهيم عبدالحميد عبدالفضيل10397

قاوي10398 غادة رمضان حامد عبداللهالشر

ف فؤاد سويدان10399 فادى ارسر

ي الشحات محمد المليحر10400 فارس ناجر

فاروق ساىمي فاروق السيد عل10401

فاطمة الزهراء موىس محمد نرص عتمان10402

فاطمة ساىم رشاد عل القاىصن10403

ف عل الحداد10404 فتح ارسر

ن جمعة10405 فتح عبدالفتاح فتح امي 

فتح مسعود فتح فهيم عبدالمقصود10406

فرح عل عبدالرحمن عبدالمنعم قنديل10407

 ذىك يوسف10408
ى
فليمون فريد شوق

 عبدالشهيد نجيب10409
ن
فيلوباتي  رومان

كريم وليد محمد نبيل محمد عبدالال10410

كوثر عصام محمد السيد السيد الصفبى10411

لس عاطف وديع رسجيوس مسعود10412 كي 

لس عطا اللهواصف ابراهيم10413 كي 

لببن محمد عبدالحكيم جالل10414

ي ناشد بشاى10415
ي ميىمي لطقن

لطقن

لمياء نظيم سعيد محمد الريس10416

لينة محمد عبدالخالق عامر10417

مؤمن سعيد جالل سعد قمح10418

10419
ن
مؤمن مدحت شحاتة احمد الالق

ماري سعد عزىمي سعد10420

مارينا سامح عطية اسكندر10421

مازن السيد محمد عل حسن10422



مازن محمود عل عوده10423

ماهر ابراهيم ماهر بىه الدين يونس10424

محمد ابراهيم حافظ النحراوى10425

ف الدين10426 محمد ابراهيم عبدالعظيم عبدالقوى رسر

محمد ابراهيم عبدالعليم احمد الطحان10427

محمد ابراهيم عبدالغفار الغنام10428

محمد ابراهيم عبدهللا عبدالعزيزمقلد10429

اوي10430 ن محمد ابراهيم محمد الجي 

محمد احمد توفيق ذىك حشيش10431

محمد احمد عبدالرحيم زايد الطباخ10432

محمد احمد عل سالم رومه10433

محمد احمد مبارك محمد حامد رجب10434

محمد احمد محمد محمد محمد الخياط10435

محمد اسامة احمد عاطف عبدالرؤف10436

محمد اسامة طة التماىم10437

محمد اسامة محمد عبد الرازق الجمال10438

ف رجب محمد سليمان10439 محمد اشر

ف كمال العبد10440 محمد اشر

ف محمد اسماعيل سيد احمد10441 محمد اشر

ف محمد العباىس10442 محمد اشر

محمد انور صالح احمد عىل10443

محمد ايمن اسماعيل الخوىل10444

معادلة-محمد ايهاب عىل شور10445

محمد بالل طة طاحونية10446

محمد بيوىم محمد ابراهيم حسب هللا10447

محمد جابر محمود محمد مصطفى المنىس10448

ى مطاوع10449 محمد جبر امي 

محمد جمال عبدالظاهر عبدالعال عبدربه10450

محمد حمادة لطفى دربك10451

محمد خالد ابراهيم عبدالحليم الكوىمي10452

محمد خالد ابراهيم محمد عبدالمجيد10453

محمد خالد غريب محمد عبد العاىط ابو عاشور10454

محمد رجب السيد حسن10455

محمد رزق محمد محمد مغربر10456

محمد رضا مشحوت ونس10457

محمد سالم عبدالقادر راضى عمر10458

محمد ساىم عىل عىل حجازى10459

محمد ساىم فوزى محمد عيىس10460

محمد سعد عوض سعد10461

محمد سعد محمد قاسم سليمان10462

محمد سمب  عباس محمد قاسم10463

محمد سمب  متوىل المراكبر10464

يف عبدالجواد حسب هللا10465 محمد شر

محمد صبىح محمد سليمان قاسم10466

محمد صالح الدين محمد عبدالوهاب10467

محمد طه مصطفى السيد10468

محمد عادل عىل اسماعيل10469



محمد عبدالحميد عبدالعاىطي محمد زقزوق10470

محمد عبدالستار عيد محمود ابو خالد10471

ي عبدالسالم محمد النوي  ىه10472
محمد عبدالغبى

محمد عبدالنارص سليمان ابراهيم10473

محمد عبدالنارص عبدهللا طلبة10474

محمد عبدالهادى عبدالرحمن اسماعيل الصاوى10475

محمد عزت السيد منصور سعيد10476

محمد عصام محمد محمد ابراهيم10477

محمد عصام محمد محمد الرفاىع10478

10479
ى
محمد عىل ابراهيم ابو حسن الحوف

نوبر الكوىم10480
محمد عىل مصطفى شر

محمد عماد عبدالموجود عاشور10481

 بدر الدين10482
ى
محمد عمر انور الصاف

محمد عمرو محمد عز الدين عبداللطيف السيد10483

محمد عوض ابراهيم علوان ابراهيم10484

محمد عوض محمد عوض البنا10485

محمد عوض محمود محمد رجب10486

محمد عيد سلطان دايل موىسي10487

محمد فتىح عبدالمعىط احمد فراج10488

محمد كمال عبدالحفيظ السعدبى10489

محمد محمد شعبان عىل شتا10490

ي حمادة10491
محمد محمود محمد الطوخى

محمد منصور السباىعي محمد نافع10492

محمد منصور محمد ابراهيم سالمه10493

محمد نارص مرصي ابو زيد10494

ى10495 محمد وهبر عبدالوهاب المسب 

محمد ياش عبدالرحيم محمد رجب10496

محمد ياش محمد عىل االصالبر10497

محمود ابراهيم السيد ابواسماعيل10498

 عمران10499
ى
محمود ابراهيم محمود الصاف

ي محمود عبدالواحد10500
محمود احمد بسيوبى

محمود اكرم عبداللطيف السيد الهالىل10501

محمود السعيد سعد عبدالعاىط سلطان10502

محمود ايمن محمود عبدالوهاب10503

محمود ايمن محمود كيالبى الفار10504

محمود حامد احمد محمود البسيوبى10505

محمود خرصى ابراهيم عبدالفتاح غراب10506

محمود رجب عبدالغبى عبدالهادى ابو احمد10507

محمود رمضان حافظ النقيب10508

محمود رمضان محمد سعد اسماعيل10509

محمود شحاتة السيد محمد صالح10510

محمود صبىحي عبدالهادي مطب  محمود10511

محمود عاطف فؤاد محمود الديب10512

محمود مجدى محمد ابو المجد رجب10513

ي محمد10514
ى
محمود محمد الصاف

محمود محمد عبدالعليم جلفاف10515

محمود محمد فوزى المغربر10516



محمود محمد محمود محمد زقزوق10517

محمود محمد مصطفى ابو الريش10518

محمود مصطفى شفيق محمود ابوبكر10519

مرام خالد محمود ابوفجور10520

مروان مجدى سعد الطنطاوى غراب10521

مروة بشب  محمد عىل مصطفى10522

ى صالح10523 ى عبدالظاهر حسي  مروة حسي 

بى10524 مروة ممدوح محمد النشر

مريم ابراهيم السيد ابوقرن10525

ى قالدة10526 مريم تيموثاوس يبى حني 

مريم رضا احمد عبدهللا10527

مريم سيد محمد فرج10528

مريم عبدالمنعم عىل ايوب راضى10529

مريم عصام السيد احمد نجم10530

مريم عىلي محمد عىلي شهاب10531

مريم محمد سعيد ابراهيم سيد احمد نوار10532

مريم محمد عبدالمقصود عبدالحفيظ السبىك10533

مريم محمد عبدالمنعم محمد عبدهللا10534

مريم محمد فتىحي عمرو محمد10535

مريم محمد محمود رمضان محمد10536

مريم نادر خميس عوض السيد10537

مريم وسيم مرقس عبده10538

مصطفى احمد رجب عبدالحميد رزق10539

مصطفى السيد محمد فراج نوار10540

مصطفى انور حسن غبينه10541

مصطفى جمال مرىس محمد مرىس10542

مصطفى سعيد حامد اسماعيل محمد10543

مصطفى طاهر ابوشليف بريك حسن10544

مصطفى عدالن السيد عبدالسميع10545

مصطفى كمال عوض عبدالونيس محمد10546

مصطفى ماهر مصطفى جاد عبدالواحد10547

مصطفى محمد السيد عىل قاسم10548

ي ابراهيم تعيلب10549
ى
مصطفى محمد شوف

مصطفى محمد عىلي عبدالسالم10550

مصطفى محمود حلمي مصطفى10551

مصطفى محمود كامل حمودة10552

ي عبدالسالم عمران10553
ي عبدالسالم مصطفى

مصطفى

الوي10554 ى ي عصام ممدوح عبدة المبى
مصطفى

ى ياش عز الرجال بدر10555 معبى

منار احمد محمد محمد االعرص10556

منار سمب  محمد احمد سعد10557

منار عطية عبدالعظيم جريبه10558

ى10559 منار محمد ربيع محمد حسني 

منار محمد فتىح عبدالقوى ابو حامد10560

منار محمد ماهر سيد احمد10561

منة هللا سالمة عىل محمد الحكيم10562

منة هللا عبدالصمد عبدالحميد حمزه10563



منة هللا عالء شحاتة محمد هيكل10564

منة هللا عمرو محمد السيد زيدان10565

منة هللا محمد عبدالمحسن محمد طليس10566

منة هللا محمد عبدالمقصود ابو سماحه10567

منة هللا وائل محمد غنيه10568

منة هللا وجية عبدالفتاح طنطاوي كشك10569

ى نمنوم10570 منة هللا وليد محمد حسي 

معادلة-مبى خالد عبدالحميد عبدالرحمن10571

مهند حسن محمد عىل جمعه10572

مهينور عماد سعيد احمد10573

ىم محمد ابراهيم دويدار10574

ىم وائل محمد غنيه10575

ي10576
ميار وليد ساىمي سعد محمد الففى

ان طارق محمد السعيد الصماد10577 مب 

هان احمد حسن سيد احمد عياد10578 مب 

يت محروس جرجس حنا سعد10579 مب 

مينا عادل حبيب توفيق انيس10580

مينا كمال رمزي صبىحي ارسل10581

ى عبدالحميد الغنيم10582 نادية محمد حسي 

نادين طاهر كامل حافظ شعبان10583

ناردين مجدى حليم ابراهيم اسعد10584

ناريمان عزت جمعة احمد حراز10585

ف عبدالرؤف رشدى عبدالحميد10586 ناهد اشر

ندا جمال اسماعيل جعفر10587

ندا محمد عبدالمقصود اسماعيل عبوده10588

ندا نبيل غزاىلي بدر10589

ندى جمال محمد ابراهيم ابوالسعود10590

ندى رمضان عبدالجيد عيد10591

ى عبدالمقصود10592 ندى سيد عشر

ندى عبدالالة عبدالمجيد سليمان10593

ندى محمد عوض سمك10594

ندى محمد فهم الزرقا10595

ندي محمد شبل عبدالدايم10596

ي10597
ى حجاج نور الدين حفبى نرمي 

قاوى10598 ى ناخر وهيب شر نرمي 

نغم نبيل عبدهللا باشه10599

الوي10600 ى نمب  عادل عبدالحميد حسن المبى

ى كمال محمود10601 نهال صبر

نهلة محمد محمد عبدالقادر القرش10602

نهلة نبيل انور عبدالعزيز الناقه10603

ي عبدالحميد نرص10604 نوال محمد عشر

نور اسامة صالح الجندى10605

نور الدين محمد مصطفى شال10606

نور الهدى عبدالنارص عىل السقا10607

نور طارق محمد  سلومه10608

نورا ايمن خالوى حلبر احمد10609

ى ابراهيم عبدالعزيز العمروىس10610 نورا صبر



معادلة-نورا عبد القادر محمد عبد الوهاب10611

نورا عبدالحكيم عبدالجواد عبدالحميد غاىلي10612

نورا محمد كامل مصطفى الحرصى10613

نوران طبوزادة احمد محمد القلتاوى10614

نوران محمد جالل محمد عكاشة10615

نوران محمد محمود رمضان محمد محمود10616

نورة السيد احمد عبدالعظيم ابو العطا10617

نورهان احمد عىل عىل مرزوق10618

نورهان عبدالباسط محمد يوسف بدوى10619

نورهان عبدالمنعم محمود عماره10620

ى عشماوى10621 نورهان محمد عىلي حسي 

نورهان محمود حسن عفيفى10622

نورهان مصطفى محمود محمد الجارخ10623

هاجر سعد محمد عىل سالم10624

ي كرم كامل يوسف ميخائيل10625
هابى

ى10626 ى عويضة حني  هايدي حني 

هبة راضى محمد حجازى10627

هبة محمد عبدالفتاح محمد الفار10628

هناء محمد ذهب  محمد سعيد10629

هيام عمارة رمضان محمد10630

والء جمال فوزى زىك هندى10631

ي شحاته10632
والء عصام هنداوي بسيوبى

والء عىل عبدالفتاح عبدالسميع القاضى10633

والء محمد حمدى عىل زهب 10634

والء محمد عىل محمد ابوحسن10635

ف اسماعيل عليمي10636 يارا اشر

ف محمد محمد الداهش10637 يارا اشر

يارا ساىم السيد عوض ورد10638

يارا عادل احمد حسب هللا10639

يارا عبيد ابراهيم محمد عبيد10640

يارا منصور عبدالهادى احمد زيدان10641

ف السيد محمد سليمان غازى10642 ى اشر ياسمي 

ي عازر عبدالمسيح10643
ى ثروت مبى ياسمي 

ى عزت عبدالحليم احمد كشك10644 ياسمي 

ى محمد عيد عبدالسالم شحاته10645 ياسمي 

ى مسعود اسماعيل ابراهيم شهاب10646 ياسمي 

ي ابو عطيوي10647
ى بسيوبى ي ياسي 

ى مصطفى ياسمي 

يحب  عىل محمد يحب  ابودنيا10648

يحب  عمرو مصطفى عمر الحصاوى10649

يمبى سعيد عبدالقادر الحديبى10650

يمبى ممدوح محمد عبدالوهاب فليفل10651

يوسف احمد سمب  ابو دري    ع10652

يوسف جمعة ابراهيم جمعة عبدالسيد10653

يوسف حمدي محمد ختعن10654

يوسف عماد عىل راشد10655

ي10656
يوسف عماد محمد البشبيىسر

يوسف فوزي محمد محسن زويل10657



يوسف محمد السيد عبدالموجود الساىعي10658

ة10659 يوسف محمد السيد عشر

يوسف محمد محمد الزرقا10660

اوى10661 ى يوسف محمد محمود الجب 

ي السيىسي10662
يوسف مروان يوسف عفيفى

ي مرىسي رفاىعي10801
احمد بسيوبى

احمد حلم عبد المنعم عبد الحميد10802

احمد رجب جمعه ابراهيم10803

احمد عيد محمد عيد ابو شبكه10804

عربر-احمد كمال ابراهيم محمود 10805

احمد محمد محمد احمد خليفه10806

ي الخليفه10807
ي جابر مصطفى

احمد هابى

احمد يشي محمد عبدالعاىطي خليل10808

ادهم احمد محمد محمود حامد10809

وك السيد10810 ادهم وجدى مبر

ي محمد صالح الدين البنا10811
اري    ج محمد هابى

ي10812
اسالم محمد رجب سعد الففى

اسماء ابراهيم فهمي عىلي  فياله10813

ي ابراهيم زعلوك10814
اسماء خالد مصطفى

باسم محمد سعيد مصطفى الدويك10815

حنان مراد محمد عبد العال عبد الدايم10816

راىمي احمد ابراهيم ابراهيم حجاج10817

رحمة سعد يونس صالح10818

رحمه ايمن جمال ابراهيم10819

زياد محمد سعيد دعبيس10820

زينب احمد عىلي السيد الصغب 10821

شاهندا وليد ممدوح كمال جميل10822

عادل ماهر محمود محمد البلىح10823

عبد الرحمن محمد عبده بالل عىل10824

عبدالحكيم حسام عبدالحكيم رفاىعي طه10825

ى10826 عبدالرحمن خالد محمد عبدالمجيد شاهي 

عبدالرحمن عطيه عبدالحافظ محمد البصيىلي10827

عبدالقادر محمد عبدالقادر محمد سالمان10828

عبدهللا احمد سعد السيد مصباح10829

عبدهللا كمال السعيد عوض الغرباوى10830

عبده هشام عبده محروس عبده10831

عصام عبدالحميد احمد خليل سالمه10832

عىلي ماهر عىلي احمد هنداوي10833

مستنفذ ترم اول-عمرو محمد سعد سويدان 10834

مارينا جورج فكري جاب هللا10835

محمد احمد عبدالفتاح عبدالرؤف السيد10836

محمد اكرم عبدربه محمد حسبو10837

محمد حماده محمد فريد الطنطاوي10838

محمد حمدي رياض عبدالونيس عمر10839

محمد عصام صالح الدين احمد الشاذىلي10840

محمد عصام محمد عبد المجيد السيد10841

محمد كمال عبدالفتاح محمد يونس10842



محمد وليد احمد عبد القوى10843

محمود محمد محمد عىل حسن النكالوى10844

مروان عىلي حمدان عىلي حماد10845

مروه ابراهيم سليمان بكر10846

يف احمد عبدالجواد يوسف10847 مريم شر

ي السيد محمد عبدالحميد بخيت10848
مصطفى

ي حسن الوكيل10849
ي مصطفى ي صبر

مصطفى

ي عبدالجليل عبدالمريد فاروز10850
مصطفى

ي10851
منار وجيه حسن حسن الففى

ي محمود محمد عبدالمجيد10852
مهاب حنفى

 محمد بدوى10853
ى
مهند وليد محمد شوف

ندا ساىمي السيد محمد مطاوع10854

هند عبدالمجيد محمد حنوره10855


